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Hva er kirka mi egentlig verdt?
		

Av Elin Gravdal Øvrebotten

I denne utgaven av Kirkebladet kan vi
lese om Jon Skeie, kirkevergen i Gran
som slutter etter 21 år i stillingen. Han
har sammen med sin stab og råd og
utvalg, hatt ansvar for å ta vare på de
ni kirkebyggene i vår kommune. Dette
er blitt gjort på en forbilledlig måte og
vi kan glede oss over kirker som etter
tur får det stell som er nødvendig. Dette
koster selvfølgelig penger og mere
kunne vært gjort hvis pengesekken
var uten begrensning. Mange vil kunne
påpeke behov for flere malingsstrøk og
bedre kirkebenker, men gjennom et
godt samarbeid med bevilgende politikere, har kirkevergen klart å prioritere
og bruke penger klokt over tid.
Når et bygg brenner eller blir skadet
på annet vis, er det normalt at det blir
satt en prislapp på de verdiene som
er gått tapt. Da Grymyr kirke brant i
1999, ble den verdsatt til 15 millioner
kroner. Men hva er egentlig en verdi?
Kanskje er verdi like mye knyttet til hva
dette bygget betyr for de menneskene
som opplever den som sin?
Gjenstander som selges på en

auksjon får den verdien den har ut fra
hva folk er villige til å betale for den.
Den kan få en ekstra god pris hvis den
kan knyttes til en historie som gjør den
ekstra spennende. Slik kan vi kanskje
si om kirkene våre også. Vi er velsignet
med kirker som har unike historier i
seg både i kraft av sin alder og sin arkitektur. Dette er historier vi må holde
varme og levende for hverandre og for
etterslekt. Og i tillegg må mennesker
bry seg om kirkene, bruke dem, ta vare
på dem og se skjønnheten og nytten
i dem. Mysteriet som ligger i gamle
og glemte liv gjennom 800 år smelter
sammen med det mysteriet som blir
forkynt og som skaper en ramme rundt
våre egne liv gjennom dåp, nattverd
og begravelse.
Derfor er verdien på kirkene våre
noe mye mer enn en pengesum. Verdier som tilhørighet, identitet, Gudstro
og fellesskap kan være avgjørende for
menneskers opplevelse av livskvalitet.
Derfor er alle kirkene våre like verdifulle!

… i hellige fastetider
Overskrifta jeg har valgt til denne fasteandakten er i seg sjøl et andaktsstykke!
«… i hellige fastetider» - ord til å ta inn
og dvele ved, til å hvile, lengte og håpe
i, - og til å arbeide ut fra! Overskrifta
er hentet fra ei av fastesalmene som
er godt innsunget i kirken de seinere
åra, ei salme som holder fram vandremotivet ved fasten: det å få gå
sammen, med blikket festet på Jesus
og hans vandring mot Jerusalem og
korshendelsen.

Det aner meg at «… hellige fastetider»
må gjenoppdages på ny og på ny, også
blant oss kristne.
Nettsida til Den norske kirke har
overskrifta Faste - en tid for stillhet.
Så følger litt om fastens historie, at
fastetida varer i 40 dager fra askeonsdag til og med påskeaften. Nettsida
holder fram hovedfokus i dag: «I vår tid
er fasten først og fremst en tid for stillhet og meditasjon, som forberedelse
til påskehøytiden.»

Jeg googler ordet «faste». På 0,57
sekunder melder pc-en mange millioner treff. Jeg leser en ørliten brøkdel,
men et blikk nedetter bekrefter det jeg
jo veit fra før: Ordet «faste» har mange
betydninger. Fenomenet har lang og
mangfoldig historie knyttet til ulike
religioner og trosretninger, så vel som
til medisinfaget. Ordet «faste» er både
substantiv og verb. I vår tid har «faste»
også fått enormt fokus på slanking og
kroppsendring. Det store antallet treff
tilsier stor oppmerksomhet rundt faste,
religiøst og sekulært.

Nå, …i hellige fastetider tar gudstjenesten oss inn i fastetidas bibeltekster,
salmer og bønner. Her holdes Guds
nærvær, medvandring og kall til tjeneste i verden sammen.
På mange måter er det Kirkens
Nødhjelp som har gitt oss tilbake den
praktiske måten å tenke faste på, i og
med Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp. Samtidig som vi nå i fastetida
retter blikket vårt inn på Jesus og veien
hans til Golgata, er det viljen hans at
vi skal se mennesker i nød og dele.
Troen vår sier at Han er langs vei-

Foto: Frode Nilssen – Hurdal Foto.
ene der de befinner seg.
Så avslutter jeg andakten enkelt ved
å sitere siste halvverset i vandresalma;
evangeliet… i hellige fastetider:
«For Frelseren sa oss at der han er,
skal vi ved hans nåde få være.»
Kari Lette P. Høghaug

Ingen er så trygg i fare

Av Anne-Lise Mellum

Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski,nå lyser det så fagert i heien.
Fra ovnskroken vekk - så glad og så fri. Mot store, hvite skogen tar jeg veien.
I fykende fei jeg baner meg en vei blant vinterkledde stubber og steiner.
Den susende vind meg stryker om kinn, og snøen drysser ned fra lave greiner.
Tekst Margrethe Munthe,
melodi Mads Berg.

Foto: Inger S. Haug.

«Ingen er så trygg i fare» er sunget i kirker og på bedehus i mer
enn 100 år. Mange mennesker
har sunget salmen i trygg forvissning om Guds omsorg. Men det
har også hendt at enkelte har fått
problemer med denne teksten når
de har møtt alvorlige vansker eller
ulykker i livet. For heller ikke Guds
barn blir spart for sorger og bekymringer. Da er det nødvendig å
finlese salmeteksten. Det står ikke
at den troende skal bli spart for
farer, men at Guds barn er trygge
midt i faren, og at Gud kjenner sine
barns bekymringer.

1. vers
Ingen er så trygg i fare
som Guds lille barneskare,
fuglen ei i skjul bak løvet,
stjernen ei høyt over støvet.
3. vers
Ingen nød og ingen lykke
skal av Herrens hånd dem rykke.
Han, den beste
venn blant venner,
sine barns bekymring kjenner.
Lina Sandell 1856
NORSK SALMEBOK nr. 488
Salmen er skrevet av svenske
Lina Sandell. Hun er mest kjent
under dette navnet som også er
hennes pikenavn. Ingen er så
trygg i fare fikk plass i svensk
salmebok i 1877. Den er kjent på

norsk fra 1883, men oversetteren
er anonym. Melodien i vår salmebok kommer fra en tysk folkevise.
Lina Sandell var datter av prost
og topograf Jonas Sandell. Han
druknet under en båtreise mens
datteren forskrekket så ulykken
skje. To år senere døde moren.
Livet til Lina Sandell var på ingen
måte en dans på roser. Minnet om
farens død plaget henne, og selv
hadde hun dårlig helse. Hun giftet
seg, men hennes eneste barn
døde under fødselen. Til tross for
dype sorger fortsatte Lina Sandell
å skrive, og hun har etterlatt seg
en mengde salmer, sanger og dikt;
de meste kjente av dem er samlet
i et tre-binds verk.

Forsidefoto: Kirkens Nødhjelp.
Noen av årets konfirmanter, fotograf Unni Sveistrup
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Portrettet

portrettet

Kirkens verge i 21 år
Tekst og foto: Elin Gravdal Øvrebotten

I 1997 begynte Jon Skeie som kirkeverge i Gran. Den godlynte bergenseren som har hatt
ansvar for ni kirkebygg og sju kirkegårder, pilegrimssenter, økonomi og personalansvar for
kirketjenere, kontoransatte, diakoner, kantorer og trosopplærere kan nå rydde kontoret og
gå over i pensjonistenes rekker.

Foto: Elin Gravdal Øvrebotten.
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Det har vært en utrolig spennende
jobb, kan Jon fortelle. Etter oppryddingen på kontoret sitter han med to
store bøker fulle av presseoppslag
som kan fortelle om mangt og meget
i løpet av disse årene. Hverdagslige
hendelser som forteller om folks liv i
og rundt kirkene våre, parallelt med
full dramatikk med kirkebrann og
oppbygging av ny kirke.
– Å oppleve at Grymyr kirke brant,
gjorde et voldsomt inntrykk. Det ble
den største sorgen, men endte til
slutt som den største gleden i min
tid som kirkeverge. Vi fikk erfare lokalbefolkningens sterke tilknytning
til kirka, å ikke skulle se kirketårnet
på kirka si, var vondt for mange. Og
på vegne av alle gode krefter lokalt
og i råd og utvalg, er jeg stolt over at
vi klarte å bygge opp ei ny kirke uten
krangel og ufred og innenfor de budsjettrammene vi hadde. Vi opplever
at Grymyr kirke blir brukt som et godt
eksempel på hvordan en slikt prosjekt
kan håndteres.
Å skulle ta vare på så mange og
ulike kirker, krever sin mann. Da har
det absolutt vært en stor fordel å
ha en ingeniør med ekstra studier i
kunsthistorie med vekt på kirkearkitektur, i jobben som kirkeverge.
Det har vært spennende å jobbe
tett sammen med så mange dyktige
folk, både kolleger, fagfolk av mange
slag og riksantikvaren med sine føringer. Kirkene representerer et vell
av gammel historie på mange plan
og det er vår oppgave å føre disse
verdiene videre til våre etterkommere,
påpeker Jon.
– Egentlig er det litt vemodig å ikke
skulle være med videre, det skjer så
mye spennende fortsatt, sier han,
fremdeles full av engasjement for
jobben. For eksempel hvordan vi skal

Foto: Inger S. Haug.

Ny kirkeverge på plass fra
17. januar 2018 - Lars Aarnes
(52).
Lars blir presentert i et senere
nummer av Kirkebladet i år.

Innsyn i St. Petri kirke. Foto: Jon Skeie.

Vi ønsker Lars velkommen
til Gran!

Alterfrontalen St. Petri kirke.

ta vare på det 800 år gamle taket i
St. Petri, Ål kirke skal tilrettelegges
for rullestolbrukere, orgler skal på
plass, og kirkegårder skal utvides.
Det hadde vært morsomt å følge
opp dette!
På spørsmål om han har en favorittkirke, blir det stille et øyeblikk.
– Jeg er glad i alle, men skal jeg
velge må det nok bli St. Petri, innrømmer han. Den er jo helt enestående
der den står med sine 800 år, på
mange måter ganske uforandret. Jeg
liker å være der helt alene, og oppleve
at sola kommer inn gjennom døra og

lyser opp den vakre alterfrontalen
som er kommet på plass. Dette gir
rom for meditasjon.
Det har vært en spennende reise.
Store endringer har skjedd på disse
årene. Kirkekontoret har gått fra to
separate kontorer plassert i Gran og
Brandbu til en enhet på rådhuset og
ansatte i kirken har fått arbeidsavtaler
med klarere skille mellom arbeid og
fritid. Kirken er ikke lenger knyttet fast
til staten og er fortsatt i en prosess for
å finne en god retning på veien videre.
Mitt ønske for kirka videre, er at vi
må ta vare på mysteriet. Mennesker

trenger å gripe med sansene, vi
trenger å gå inn i musikken og billedkunsten, men først og fremst er
det gudstjenesten som er grunnpilaren hvor vi både skal tenke nytt og
samtidig ta vare på vår tradisjon og
identitet.
Men nå går livet inn i en ny fase
og nye drømmer skal få fylle dagene.
Nå er det bygdas musikk- og teaterliv som får gleden av Jons evner for
planlegging, tilrettelegging og økonomistyring. Gunnlaug kan glede seg til
ferdig middag i huset deres på Lunner
hvor de tre barna nå er voksne og
ute av redet. Bergenseren har lært
å bli glad i Hadelands åpne og vakre
landskap, og håper å kunne bruke
den mer flittig i framtida.
Min etterkommer Lars Aarnes er
heldig som kan starte opp i denne
jobben, avslutter Jon. Jeg ønsker
ham lykke til – å være kirkeverge i
Gran er spennende! Og vi takker Jon
for godt utført arbeid og ønsker ham
gode dager videre!
Kirkebladet – nr.1 2018
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HÅND I HÅND UGANDA

fasteaksjonen

Hånd i Hånd Uganda har hatt
30-årsjubileum			

Tekst: Anne-Lise Mellum

I november 2017 feiret Hånd
i Hånd Uganda 30-årsjubileum. Arbeidet som begynte
med å skaffe en flyktningfamilie bolig, har vokst til en
betydelig virksomhet.
I småbyen Mukono har organisasjonen nå bygd opp:
• Joy nursery and primary school med
plass til 350 elever
• Gårdsbruk på 20 mål jord og dyrehold
med fjøs, grisehus og stort hønsehus
• Skole for funksjonshemmede barn,
klinikk med fødestue og gjestehus
• Et nystartet ungdomsprosjekt som
skal bli et senter for fagutdanning
Alle prosjekter som blir satt i gang, har
som mål å være selvfinansierende når
prosjektet er ferdig.
Utdanningsprogrammet med norske
faddere har årlig omtrent 100 elever
i grunnskole og videregående skole,
og stadig flere velger fagutdanning. I
Uganda betaler foreldrene for barnas
skolegang, og det er et privilegium å
gå på skole. De barna som kommer
inn under fadderordningen, har ikke
foreldre eller foresatte som makter
å gi dem et skoletilbud. Elevene får
også skoleuniform og et måltid mat
om dagen.
Det er Inger og Åge Bjerke som har
drevet fram arbeidet i Hånd i Hånd
Uganda. Astrid og Bjarne Holten var
med i interimstyret ved starten. Foreningen har et styre med 5 medlemmer.
I Uganda har de 13 ansatte i nåværende hovedprosjekt og ei gruppe
frivillige. Det er ingen ansatte i Hånd
i Hånd Uganda her i Norge, og administrasjonsutgiftene er minimale. Etter
alle disse årene fungerer Åge Bjerke
nå som veileder. Arbeidet som er gjort
i Mukono, har blitt lagt merke til, og
Åge Bjerke er utnevnt til æresborger
av Mukono by. Han har et personlig
engasjement som best kan beskrives
med ordet kall. En gang i året reiser
han fortsatt til Mukono for å følge
driften, og oppholder seg der i flere
uker av gangen. Mange interesserte
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Hva er Fasteaksjonen?

Tekst fra Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, bearbeidet av Inger S. Haug

For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens
Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er
i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge,
- etter TV-aksjonen.
Når er Fasteaksjonen?
I år er aksjonen satt til 18.-20. mars.
I Gran vil bøsseinnsamlingen blant
årets konfirmanter i samtlige sogn,
skje på ettermiddagen tirsdag 20.
mars.
Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten
varer i 40 dager helt fra askeonsdag,
mens selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til
tirsdag før palmesøndag.

Åge Bjerke hjemme i egen stue. Foto: Anne-Lise Mellum.
har besøkt Mukono. Alle betaler sine
reiser selv, og dette er også med på å
holde kostnadene nede.
Utviklingsarbeidet er tuftet på tre
prinsipper:
1. Arbeidet bygger på personlig kjennskap til situasjonen i programområdet.
2. De lokale samarbeidspartnere har
totalansvar i hele prosjektperioden.

Inger Bjerke sammen med hovedlæreren på skolen for funksjonshemmede i Mukono.

3. Ved eventuell faglig uenighet om
forhold som ikke reguleres av ugandisk lov eller forskrift, har uganderne
siste ord.
Hånd i Hånd Uganda er en kristen
organisasjon som arbeider med inspirasjon fra Frans av Assisi: «Forkynn
bestandig evangeliet, bruk ord om
nødvendig.»
Lesere som er interessert, kan kontakte Åge Bjerke på tlf. 922 86 091.

Etter skoletid på Joy school
i Mukono.
(Begge foto: Åge Bjerke.)

Hva går pengene til?
Tema for Fasteaksjonen 2018 er
Kirkens Nødhjelps arbeid med vann
og sanitær i utsatte områder omkring
i verden. Aksjonspengene som ble
samlet inn i fjor har blant annet gått
til å gi kongolesiske flyktninger vann
og latriner i flyktningleirene i Angola.
1,4 millioner mennesker er på flukt
fra Kongo. Vanessa Bilonda er en av
disse flyktningene. Sammen med
familien bor hun i en av flyktningleirene i Angola.
«Uten ungdom finnes ingen framtid», mener Vanessa. Og nettopp
derfor mener hun det er viktig at
både hun og andre ungdommer tar
kloke valg for framtiden. Selv vil hun
bli minister.
Hun måtte flykte fra regjeringssoldatene i nabolandet Kongo, men
drømmen for framtiden er å bli sjefen
til soldatene. For Vanessa er opptatt
av politikk, og vil helst bli forsvarsminister i framtiden. Men hun liker også
andre ting, som kanskje er vanligere
for ungdom å like.
– Jeg danser nesten uansett hvor

hun, før hun blir spurt om hun har en
hilsen til norske ungdommer.
– Jeg håper jeg en gang i framtiden kan komme på besøk. Jeg vil
gjerne si at det er vi, ungdommen,
som er håpet for framtiden. Derfor er
vi nødt til å levere kvalitet, utdanne
oss godt og være gudfryktige. Da blir
resultatet bra, sier Vanessa.

Vanessa med tung vannbøtte på
hodet. Foto: Kirkens Nødhjelp.
jeg går. Det gjør jeg av vane. Jeg
liker spesielt godt musikk fra Nigeria,
sier Vanessa.
Hente vann er jobben hennes
Hun savner noen av vennene sine
fra Kongo, men heldigvis er det også
noen venner som har endt opp i den
samme flyktningleiren som hun selv.
– Jeg vet ikke hva som skjedde
med de vennene som jeg måtte
forlate i Kongo, men jeg håper de
har det bra.
Vanessa har mye ansvar i familien, selv om hun er minstejenta.
Spesielt viktig er jobben med å hente
vann, og det å bære vannet på hodet
er ikke noe problem i det hele tatt.
Det er faktisk langt enklere enn å
bruke hendene, mener Vanessa.

Avhengig av hjelp for å hjelpe
Men for at maskineriet skal fungere
trengs det også hjelp fra norske
frivillige. Folk som ikke er på flukt,
men som har et engasjement og
kompetanse til å gjøre en forskjell.
Hvert år er tusenvis av slike frivillige
med på å samle inn penger gjennom
Fasteaksjonen.
Og det er nettopp disse pengene
som gjorde det mulig å starte opp
arbeidet i Nord-Angola, raskt og
effektivt. For Vanessa og over tusen
andre flyktninger i leiren har det vært
livsviktig hjelp.
Også i år skal frivillige over hele
Norge være med på å samle inn
penger til brønnboring, latrinebygging og andre tiltak som redder liv
rundt om i verden.

Hvordan kan
jeg bidra?
• Gi et bidrag i bøssene når
konfirmantene banker på
døra di TIRSDAG 20. mars
• Vipps et valgfritt beløp til 2426
• Send en SMS med kodeordet
GAVE til 2426 (200 kr)

Liker å sy
Men det aller viktigste hun gjør i
løpet av en dag, er å gå på skolen.
Her kan hun legge grunnlaget for en
jobb senere i livet. Og selv om hun vil
bli forsvarsminister, så har Vanessa
også en «Plan B».
– Favorittfaget mitt på skolen er
sying. Det kan jeg få bruk for i framtiden når jeg trenger en jobb, sier

Kirkebladet – nr.1 2018
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Gran/tingelstad

brandbu og bjoneroa

Ny tekstleser i Nes kirke
Jeanette Magnus er ny tekstleser i
Nes kirke. Hun flyttet til Tingelstad i fjor
vår sammen med sin mann Dagfinn
Magnus som er sokneprest i Brandbu
sokn og Bjoneroa sokn. Når en er gift
med presten og har fulgt med på alle
hans gudstjenester i 38 år, har hun
også måttet steppe inn som kirkevert,
klokker, forsanger og medliturg ved
forfall eller behov. Hun har vært med
i barnearbeid og i kirkekoret i flere av
hans kirker i løpet av disse årene.
Jeanette jobber ved Medisinsk
Fakultet ved Universitetet i Oslo med
ansvar for internasjonalisering. Hun
jobber for tiden mye med kapasitetsutvikling og forskerutdanning ved to
etiopiske universiteter. Jeanette er
dagpendler mellom Brandbu og Oslo.
Vi ønsker den nye tekstleser velkommen og takker for at hun også vil
være frivillig medarbeider i Nes kirke.
Tekst: Alvhild Myrdal

Brandbu og
Røykenvik
formiddagstreff
Vi fortsetter med formiddagstreff i Nes
kirkestue den siste onsdagen i måneden kl. 12.00 ut mai.
Her møtes vi til felles hygge og prat
med kaffe og mat, utlodning, sang
og musikk, høytlesning og ord til ettertanke.

Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski

«Ja, vi elsker
dette vannet!»

Fra tidligere
gudstjeneste
på Granerud.

29. oktober 2017 – 7. januar 2018
Kirkemusikk
Diakoniarbeidet
Barne- og ungd.arb.
Kirkens Nødhjelp
Redd Barna
Menighetsarbeidet
NMS-prosjekt
I alt takkes det for

kr 2.889,kr 2.263,kr 1.319,kr 1.538,kr 6.292,kr 1.647,kr 3.580,kr 19.528,-

Torsdag 15.mars kl. 18.00 arrangerer Kormix støttekonsert for årets
fasteaksjon. Det blir både konsert,
underholdning, utlodning, mat og
annet morsomt! Konserten finner
sted i Kulturbygget i Bjoneroa. Alle er
velkommen til en sosial og hyggelig
kveld, hvor vi er med og støtter Kirkens
Nødhjelps arbeid.
Tekst og foto: Marit Wesenberg

18.mars kl.12.00. Da er det gudstjeneste, og etterpå blir det skirenn! Og,
snøen drysser ned fra lave greiner.
I tillegg er det Maria budskapsdag
– en skikkelig festdag midt i fastetiden.
Fra ovnskroken vekk! Jeg jubler med
lyst!
Tekst: Marit Wesenberg

Ofringer i Bjoneroa menighet
29. oktober 2017 – 7. januar 2018
Kirkens SOS		 kr 1.135,Kirkens Nødhjelp		 kr 4.790,I alt takkes det for		 kr 5.925,-

Medlemmer fra Kormix og Brandbu
barne- og ungdomskantori sang på
salmekveld i Norderhov kirke i januar.

Bjoneroa menighetsråd: Leder Kari Marie Engnæs · Tlf. 934 98 783 · Mail: kari_m_engnas@hotmail.com
Brandbu menighetsråd: Leder Roald Braathen · Tlf. 905 32 041 · Mail: johanbraathen@gmail.com
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Tekst og foto: Anne-Lise Mellum

Samtale med to kirkeverter i Grymyr, der den ene går ut av
vervet og den andre overtar.

VELKOMMEN til alle som har lyst og
anledning!
I mars blir det ikke treff fordi det sammenfaller med Den stille uke. I stedet
blir det påskemåltid på Skjærtorsdag.
Hilsen Ruth Kari Sørumshagen

Ofringer i Brandbu menighet

		

«Livet er et nummer for stort for de
fleste av oss. Derfor trenger vi en som
er større enn oss selv, og vi trenger
et fellesskap som er større enn vår
ensomhet» (Per Arne Dahl).

Foto: Dagfinn Magnus.

Bjoneroas hytte, Granerud, midt i
det vakre vinterlandskapet, blir fylt
opp med glad Kormix-sang søndag

Det frivillige
arbeidet går videre

Årsfest
18. mars 2018

Menighetens årsfest starter med
Gudstjeneste i Mariakirken kl. 11.00.
Umiddelbart etter gudstjenesten fortsetter årsfesten med årsmøtesaker, orienteringer og samtale om arbeidet i menigheten.
I løpet av samlingen blir det
også en enkel servering – så sett
av noen timer til å delta på en
viktig storsamling i menigheten!
Vel møtt til fellesskap og inspirasjon – vi håper å se mange på
Granavollen denne dagen!
Gran/Tingelstad menighetsråd
og sokneprest Unni Sveistrup

Klaverkonsert
Fra venstre ser vi Marit Kittelsrud og Grete Hagen.
Grete Hagen er opprinnelig dansk.
Hun kom til Norge i 1956 og ble gift
med en hadelending. I det meste av
sitt voksne liv har hun bodd høyt og fritt
på et småbruk opp fra Kverndalslinna
i Grymyr. Grete kan ikke tidfeste nøyaktig når hun begynte som kirkevert,
men regner med at hun har fungert
i 12-14 år. Det fineste med denne
tjenesten, er at hun har truffet mange
hyggelige mennesker. På spørsmål om
hvilke av kirkevertens oppgaver hun
har trivdes best med, var svaret «å
stå i kirkedøra og ønske folk velkommen». Om sommeren plukket hun ofte
med seg markblomster som hun satte
i en vase på alteret. Ellers har hun
også prøvd å la de liturgiske fargene
avspeiles i blomsterbukettene. Når
hun nå overlater oppgavene til Marit

Kittelsrud, er hun overbevist om at det
kommer til å gå bra.
Marit er hadelending og synes
oppgavene til kirkeverten er greie å
gå inn i. Hun mener kirken er et viktig
samlingspunkt i bygda, og kom til å
forstå det fullt ut da den forrige kirken
brant. Kirkebrannen rammet et helt
bygdesamfunn og berørte folk i alle
aldre. Den nye kirken synes hun er fin
og praktisk, og hun kunne gjerne ønske at den ble mer brukt også utenom
gudstjenestene, for eksempel til konserter og foredrag.
Kirkebladet vil på vegne av menigheten takke Grete Hagen for innsatsen
og ønske Marit Kittelsrud velkommen
inn i det frivillige arbeidet.

Under sin turnèuke sist i januar
besøkte seks klaverstudenter fra
Norges Musikkhøgskole Tingelstad kirke. Tema for konserten var
«Kvinnelige klaverkomponister»
…og de fremmøtte kunne i en liten
time glede seg over musikk av
bl.a. Agathe Backer Grøndahl og
Fanny Mendelssohn Hensel. Tusen takk til de dyktige studentene!
Tekst og foto: Unni Sveistrup

Ofringer i Gran/Tingelstad
menighet
29. oktober 2017 – 7. januar 2018
NMS-prosjekt
Bibel for barn
Konfirmantarbeidet
Stefanusalliansen
Men. barne- og
ungd.arb.
Redd Barna
Kirkens Nødhjelp
Menighetsarbeidet
I alt takkes det for

kr
kr
kr
kr

4.922,2.002,1.760,5.819,-

kr 2.357,kr 1.000,kr 18.887,kr 7.477,kr 44.224,-

Gran/Tingelstad menighetsråd: Leder Bjørn Ulset · Tlf. 913 21 642 · Mail: bjoerul@online.no
Kirkebladet – nr.1 2018
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TROSOPPLÆRING

MOEN/ÅL

- Jeg tror at konfirmanttiden betyr mye
Tekst og foto: Karin og Knut Bøe
Ungdom i konfirmantforberedelser får
noe ekstra, tror jeg, noe som vil hjelpe
dem til å møte livet på en enda bedre
måte. Vi mennesker har også denne
åndelige siden, og da er det viktig å
trene seg til å tenke litt i de baner også.
Konfirmantundervisningen er nå helt
annerledes enn da jeg og andre godt
voksne «gikk for presten», ja alt rundt
oss er annerledes, og da må vi tilpasse
oss etter det.
I Moen/Ål sokn legger vi vekt på å
fokusere på trivsel, også i konfirmantarbeidet, for ungdom har mer enn nok
av stress på andre områder.
Og hos oss som i andre sokn kan vi
grovt dele konfirmantarbeidet i tre deler;
• Konfirmantene skal være med å gjøre
noe diakonalt, dvs. gjøre noe for andre, som da vi deltar i å gå fra hus til
hus med bøsser i årets fasteaksjon
som er i regi av Kirkens Nødhjelp.
• Konfirmantarbeidet skal være sosialt,
en trening i å omgås hverandre og delta i aktiviteter, og hvor et høydepunkt
er den store leiren i Håkons Hall på
Lillehammer 9.-11-februar. Julaftenkor
er en annen form for sosialt samarbeid, samtidig som det selvfølgelig er
en del av gudstjenesten.
• Konfirmantene får undervisning om

Årsmøte i menigheten
er søndag 15. april
i Moen kirkestue,
rett etter gudstjenesten.

Takk for gave!
Moen/Ål menighetsråd takker for
båregaven som ble gitt til Moen kirke
ved Aslaug Granheims gravferd.

Barneklubben
Søndagsskole på
en torsdag!
Barneklubben i Moen gjør det fortsatt livlig i Moen kirkestue annenhver torsdag.
På barneklubben kommer det barn og voksne i alle aldre, men det passer nok
best for barn i alderen 1-10 år med familier. Det gjør ingenting om man ikke kan
komme hver gang, her er det lov å bare stikke innom også.
Denne våren er vi allerede godt i gang med samlinger og de neste er 22.
februar, 8. mars og 22. mars. Hver gang starter vi klokka 18.00 med å synge, vi
hører en bibelfortelling, leker eller gjør en hobbyaktivitet. Vi har også utlodning og
gir en liten gave til Redd Barna. Vi avslutter alltid med å spise kveldsmat sammen,
dette er veldig hyggelig, så da passer det bra å dra hjem å legge seg kl. 19.30.

vårt kirkesamfunn, kirkehistorie, bibelkunnskap, om gudstjenestelivet,
sang og salmer. Det er et minstekrav
at konfirmantene er til stede i 8 gudstjenester, og jeg oppfordrer de som
har lyst til å delta der med oppgaver
som jeg deler ut, slik som å lese
tekster, samle inn kollekt og gå foran
i prosesjon for bl.a. føre dåpsfølget
inn kirkene. Her er bilder som viser
konfirmanter i aktivitet i Ål kirke en
søndag i januar.
Jeg må si at det er en stor glede og
inspirasjon for meg å kunne være
sammen med så mye fin ungdom.

Vi har plass til flere så ta med en venn og kom!

Uke 16: 6-årsbok i Ål.
Alle som fyller 6 år i 2018 får
invitasjon i posten.

Utvidet oppslagstavle i Moen, en flott gave
andre. Som bildet viser.
Det er bare å bukke og takke for en
kjempefin gave, veldig hyggelig!
Tekst og foto: Knut Bøe

Uke 18: Trygg til Natten.
Samling i Moen kirke, målgruppen er 0-3 år med foreldre og
søsken. Vi synger og kommer
med tips til gode leggerutiner.
Vi spiser kveldsmat sammen.
Uke 20: 5-årsklubb m/pilegrimsvandring.
Noen barnehager har stengt
denne dagen. Vi tilbyr full dag
i Gran-tre skogen, med pilegrimsvandring for 5-åringene.

29. oktober 2017 – 7. januar 2018
I november var det dugnad i Ål
kirke. Kirkeverter og kirkeringen
stilte trofast opp til dugnad og
et felles løft, fra venstre Inger
Prestmarken, Margit Alm, Inger
Lise Tøftum.
(Foto: Anne-Berit Holden).

Moen/Ål menighetsråd: Leder Anne Berit Holden · Tlf. 922 36 168 · Mail: abholden@online.no
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Uke 10-18: Babysang
Vi møtes hver onsdag i Moen
kirkestue kl. 12.00-13.30.

Uke 16: 6-årsbok og LysVåken i Nes.
Alle som fyller 6 år i 2018 får
invitasjon i posten. Fra lørdag til
søndag er det overnatting i kirken for 10-, 11- og 12-åringer.

Ofringer i Moen/Ål
menighet
Menighetsarbeidet		 kr 3.452,NMS-Misjonsprosjekt		 kr 1.443,Konfirmantarbeidet		 kr 3.024,Barne- og ungd.arb.		 kr 5.701,Kirkens Nødhjelp		 kr 10.431,Stefanusalliansen		 kr 1.541,I alt takkes det for
kr 25.592,-

Uke 6: Boller og masker

Uke 15: 6-årsbok i Tingelstad.
Alle som fyller 6 år i 2018 får invitasjon i posten.

Hilsen konfirmantlæreren
og prest Karin

I forbindelse med 100-årsjubileet i
2014 laget brukskunstner Knut Grinaker en flott oppslagstavle, og satte
den også opp selv.
Etterhvert er det uttrykt fra noen
et ønske om å få noe større plass til
oppslag utenfor kirka, og da var ikke
Knut snauere enn at han nylig laget
en tavledel til og satte den inntil den

Trosopplæring
våren 2018

Her skal barneklubben på pilegrimsvandring våren 2017.
Tekst og foto: Line Cecilie Børresen.

For nærmere datoer se vår nettside: gran.kirken.no
Til alle arrangementene er det
fint om dere melder dere på i
god tid til Line Cecilie Børresen
på SMS: 474 56 688 eller via
vår app: UngTroGran

Kirkebladet – nr.1 2018
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diakoni

SLEKTERS GANG
DØPTE				
Tingelstad kirke:
Didrik Engelund Glæserud
Mathea Gulbrandsen Skeie
Nes kirke:
Theodor Ayotunde Braaum
Helle Helland Westhagen
Alma Venåshagen
Moen kirke:
Joakim Pasaporte Ryengen
Benjamin Høgsaas
Matheo Fredheim Berget
Ål kirke:
Per-Anton Olsen Lysenstøen
Julian Berget
Johan Morstad
VIGDE
Tingelstad kirke:
Jeanette Glæserud og
Steinar Engelund

Moen kirke:
Else Alvilde Karlsen
Maren Ødegaard
Reidun Marie Jahnsen
Berit Skjelseth
Mette Andresen
Aslaug Karoline Granheim

JORDFESTEDE
Nikolaikirken:
Taran Julie Kjekshus
Grymyr kirke:
Oddvar Aaserud
Myrna Kirkevold
Tingelstad kirke:
Bergljot Holm Thingelstad
Nes kirke:
Martha Kathrine Strande
Anne Marie Hamar
Lilly Olaug Brørby
Arve Johnsen
Lilli Høj Jensen
Magnar Haugen
Aud Andreassen

Ål kirke:
Ruth Bruer Sørum
Karoline Sørli
Nils Konrad Rikoll
Torstein Morstad
May Tove Thors
Peder Kolbjørn Briskelund
Johnny Skalstad
Trond Kåre Venolum
Nils Thorleif Johansen

Måltidsfellesskap
i
n
o
k
a
i
D
og hvilepuls
Måltidsfellesskap
Å spise et varmt måltid sammen med flere, gir mening. Før
Hvilepulssamlingene i Moen kirke den første onsdagen
hver måned, samles de som ønsker det, til suppe og prat.
Suppen lages på omgang av frivillige medhjelpere.
Kanskje er det flere som kunne tenke seg å lage suppe
og gjøre klart til måltid i Moen kirkestue en gang imellom?
Det varierer med antall suppespisere fra gang til gang.
Som oftest er vi et sted mellom 10 og 20 personer.
Det er ingen påmelding, så det er alltid litt spennende
om det blir mat nok, men siden alle er innstilt på å dele
med hverandre, går dette veldig bra 
Måltidet er i utgangspunktet gratis, men det gis mulighet
til å legge igjen litt penger i ei skål til dekning av utgiftene.
Vi møtes kl. 18.00, en time før samlingen i kirken starter.
Om man ønsker å gå tidligere opp til kirken for å finne roen
der mens musikere og sangere øver, er det fullt mulig.

Skjervum helse- og
omsorgssenter
Sissel Røste
Marit Lundberg Ensrud

Sørum kirke:
Ragnhild Marina Engnæs

Hvilepuls
fortsetter den første onsdagen hver måned kl. 19.00, til og
med 6. juni. Eli Tove Myrdal og Hanne Pigstad veksler på å
bidra med sang, med tonefølge av Morten og Geir Iversrud.
Ved hjelp av Magne Lynnes váre toner fra kornetten, kan
skuldrene senkes, og det gis rom for hvile i det lune kirkerommet med tømmervegger og mye levd liv gjennom 100 år.
Her kan man krype ned i en krok på bakerste benk om
man ønsker det, eller delta med lystenning og lapper i bønnekrukka om man vil.
Diakonene veksler på å lede samlingen som varer fra
30-45 minutter.
Velkommen til å være med!

r
i
e
l
l
i
t
n
e
m
m
o
k
l
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e
M
på
Påsketenleir 24.-28. mars
For ungdom (14-19 år)

Påmeldingsfrist: 8. mars

Vår og fugleleir 25.-27. mai

Tekst og foto: Ruth Kari Sørumshagen

klassinger kan
For barn fra 5 år med følge. 2.
komme alene.

Påmeldingsfrist: 10. mai

mat på bål,
På leiren kan du være med å lage
orskning,
ktsf
inse
g,
fuglemerking, kanopadlin
e ute, er
vær
å
i
glad
spikking og mye mer. Er du
dette leiren for deg!

Gi en gave til Kirkebladet!
Bankkonto nr. 2020 31 00141

Vippsnummer
Brandbu sokn: 124097
Bjoneroa sokn: 123793
Gran/Tingelstad sokn: 124082
Moen/Ål sokn: 123626
nder

ene finner du på: nmsu.no/kale

Mer informasjon om begge leir

Her kan du betale med vipps til takkoffer og billetter til
konserter/arr. i kirken i Gran.
Gran kirkelige fellesråd: Leder Knut Lehre · Tlf. 901 11 095 · Mail: knut@nysetvegen.com
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faste aktiviteter
Advokat, MNA

Faste tilbud for barn, unge, voksne ... og eldre

Gullsmed

Helge Heggen Brørby
Tlf . 90 58 56 96
e-post: hhbrorby@online.no

2750 Gran
Tlf. 61 33 02 93

Almenpraksis - Arv, skifte, dødsbo

Gullsmed

BLIKK og TAKSERVICE
2770 JAREN

2760 Brandbu
Tlf. 61 33 44 13

Tlf. 61 32 75 50
E-post blikk@online.no

KJØP - SALG - FINANS - BILPLEIE

Mohagen – 2770 Jaren
www.hapro.no

Storlinna 32, 2760 Brandbu
Telefon: 61 33 49 70

Hadeland
– Tlf. 61 33 86 70

Etabl. 1887
Vis-a-vis Gran st.
Tlf 61 33 01 30

BRANDBU SPORT AS
2760 Brandbu – Tlf. 61 33 49 00
Tlf. 61 31 32 50

Er du vår neste
annonsør?
– HADELAND –

GRAN SPORT AS

BRANDBU

Tlf. 61 31 32 50
Tlf. 61 33 49 00

2750 Gran – Tlf. 03000

GODKJENT FAGHANDEL
Tlf. 61 33 09 59
Vis á vis Gran stasjon

Postboks 99, 2711 Gran
Telefon: 61 33 03 48

Hadeland
Postboks 227, 2711 Gran
Tlf 61 31 31 31

BILGLASS
Telefon 61 32 89 60
Mobil: 91 82 10 12

Tlf. 07
35 07
aksel@lygnalia.no
Tlf. 95
0808
1919aksel@lygnalia.no

BABYSANG
Uke 10-18: Hver onsdag i Moen kirkestue, kl. 12-13.30. Nærmere info ved påmelding til Line Børresen tlf. 474 56 688,
ungtro@gran.kirken.no
BARNEKLUBBEN
I MOEN KIRKESTUE
Annenhver torsdag kl. 18.00-19.30
(partallsuker). Alder: Fra 0 år og oppover. Sang, utlodning til Redd Barna,
kveldsmat mm. Kontakt: Lise Holter
Bålerud tlf. 951 01 416.
BJONEROA – KORMIX
Alder: Fra 1.-10. trinn. Øvelse torsdager kl. 14.00-15.30 i Sørum kirke.
Kontakt: Kantor Marit tlf. 995 87 373.

HAGELAND JAREN
Nordre Ålsveien 6, 2770 Jaren
Tlf. 61 32 77 90

Storlinna 71, 2760 Brandbu

Tlf. 61 31 30 20 • Fax 61 31 30 21 • www.landbrukogverktoy.no

Avd.

Gran Jern og Hage

Storgata 23, 2750 Gran
Tlf. 61 33 27 77 • Faks: 61 33 27 80 • www.landbrukogverktoy.no

Statoil Brandbu
Telefon 61 33 43 35

Brandbu • Tlf. 61 33 43 35

Sverre Hagen
Rådhusveien 39, 2770 Jaren
Tlf 61 32 88 98/Mob 974 07 006
e-post sverre.hagen@hebb.no
•
•
•
•
•
•

Illustrasjon: Elisabeth Moseng

Gran Almenning
2750 Gran - Tlf. 61 31 30 60

Prosjektadministrasjon
Arkitektprosjektering
Byggprosjektering
VAprosjektering
Arealplanlegging
Byggeledelse

ALLMENNINGSBUTIKKEN
2770 Jaren – Tlf 61 33 42 00

HADELANDSBAKERIET

REKLAMEMATERIELL
OG PROFILERING

Hadelandsbakeriet AS -GRANSPEIDERNE
Rådhusvegen 35, 2770 Jaren

HADELANDSBAKERIET
Tlf. Jaren: 61 32 81 38, Gran:
61 33torsdag
18 70, kl.
fax18.00
61 32på
90 37
Annenhver

2711 Gran – Tlf. 613 28 613

bankogeiendom.no
- bank og eiendom på ett sted

Storlinna 76, 2760 Brandu
Tlf. 61 33 51 50

Onsdagstreffet Bjoneroa:
På Eldresenteret annenhver onsdag
kl. 11.00 i partallsuker.
Kontakt: Marta Marie Jørgensen
tlf. 61 33 49 19 / 975 79 700.

Moen bedehus: Første onsdag i
mnd kl. 12.00. Kontakt: Liv Sørumshagen, tlf. 61 32 82 53 / 959 32 351.
Salem, Jaren: Tredje torsdag i mnd
kl.12.00. Kontakt: Karin Ekeberg,
tlf. 61 32 90 65.
Tryggheim, Gran: Siste onsdag i
mnd kl.12.00. Kontakt: Lars Wøien,
tlf. 61 33 01 12.
Blåkorsforeningen Lysglimt:
Velkommen til møter med sang, tale
og innsamling til prosjektaktiviteter.
Kontaktperson: Åge Bjerke,
tlf. 922 86 091.
GRATIS KIRKESKYSS
Sanitetsforeningene i Gran sponser
kirkeskyss og gir gratis drosje til
gudstjeneste for de som har behov
for skyss. For å komme på gudstjeneste i den kirken som ligger nærmest, kan man bestille taxi gjennom
drosjesentralen og be om at regningen sendes til sanitetsforeningen.
Sentralen har oversikt over hvilken
sanitetsforening som skal ha regningen. Spre gjerne denne informasjonen videre!

Tingelstad formiddagstreff:
Kommunehuset andre tirsdag i mnd.
kl. 11.30-14.00. Kontakt: Aud Hilden,
tlf. 958 08 709.

Nordtangen. Målgruppe 6.-10. trinn.

VENÅSEN
RØRSERVICE AS
• BRANDBU 61 33 58 80 • HØNEFOSS 32 12 66 64
• GRAN 61 31 43 38 • JEVNAKER 61 31 43 38

granavolden.no
Kari Solveig Rødningsby Ekeberg

Øyvind Haglund Sogn

Vakttelefon 61 33 20 30 (24t)
Gjør også alt vedrørende gravsteiner
www.jolstad.no
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Brandbu og Røykenvik formiddagstreff: Siste onsdag i mnd kl.
12.00 i Nes kirkestue, til og med mai.
Kontakt: Ruth Kari Sørumshagen
tlf. 464 25 018.

Jaren misjonshus: Siste torsdag i
mnd kl.12.00. Kontakt: Berit Holen
tlf. 61 32 89 86 / 950 54 472.

web: www.hadelandsbakeriet.no
Haugsbakken
Friluftsliv, bålPål
og fellesskap.
Gran

Tlf. 61 33 77 00

Erland Ekeberg
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MISJONSFORENINGER og
KIRKERINGER/-FORENINGER
De som ønsker å være med i en misjonsforening eller kirkering/-forening,
kan få nærmere informasjon ved en
av diakonene, Ruth Kari Sørumshagen tlf. 464 25 018, rs352@kirken.no
eller diakon Hilde M. Lunde
tlf. 970 27 978, hl548@kirken.no

Grymyr: Annenhver onsdag
kl. 10.30. Kontakt: Ruth Johnsrud
tlf. 61 33 90 69 / 993 75 221.

Jaren 61 32 81 38, Gran 61
33 18 70
e-post
post@hadelandsbakeriet.no

www.yellomedia.no

Vika Rør A/S
Postboks 44, 2711 Gran Tf. 613 28 613

BRANDBU BARNE- og ungdomsKANTORI (POPKORN)
Alder: Fra 1.-3. trinn øver hver onsdag fra kl. 17.00, og 4.-10. trinn hver
onsdag fra kl. 18.00 i Nes kirkestue.
Velkommen til alle skolebarn fra hele
Gran kommune! Kontakt: Marit Wesenberg tlf. 995 87 373.

Alltid ferske bakervarer
på Jaren og Gran!

catering og selskapslokaler
bergslia.com
Tlf. 61 33 57 60/472 61 143

Ikkeno´ problem

61 33 27 00

VAFFELTREFF’N JAREN
Sted: Rådhusvegen 1, hver tirsdag
15.00-17.00. Kontakt: Diakon Ruth
Kari tlf. 464 25 018.

FORMIDDAGS-/ELDRETREFF
Alle er velkommen der det måtte
passe!

Landbruk og Verktøy A/S
Landbruk og Verktøy A/S

HVILEPULS
Moen kirke kl.19.00. Suppe i kirkestua kl. 18.00. En samling med tid til
ettertanke … en onsdag i mnd. til og
med juni. Kontakt: Diakon Ruth Kari
Sørumshagen tlf. 464 25 018,
Hilde M. Lunde tlf. 970 27 978.

KFUK-KFUM-speidere, Knut Erling
Moksnes tlf. 997 44 497,
halteulv@yahoo.no
KRIK HADELAND
Jaren skole torsdager kl. 20.00-22.00
... for deg over 13 år som liker å
svette og bli sliten. Innebandy og fotball m.m. I tillegg til ukentlig trening
arrangeres det bl.a. også nattcuper,
ungdomsgudstjenester, bowling,
sommerfestivaler. Kontakt: Dan Aleksander Edvardsen tlf. 408 88 218.
Facebook: Krik Hadeland.

Granspeiderne etter overnatting i snøhuletur mars i fjor. Vi hadde sol dagen
før da vi gravde en kjempefin snøhule på Vikerfjell. På bildet viser de frem alt
det nye utstyret som vi hadde fått av Gjensidigestiftelsen til et prosjekt som
het «Fjellet neste». Tekst: Knut Erling Moksnes. Foto: Helge Meland.
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Kirkekalender
Onsdag 14. februar – Askeonsdag. Matt 12,38-42
Nes 	kl. 19.00 Fastegudstjeneste. Magnus.
Sang ved Brandbu ungdomskantori.
Offer: Menighetsarbeidet.

11. mars – 4. søndag i fastetiden. Joh 3,1-16
Servicehuset Lygna kl. 11.00
Sportsgudstjeneste. Bøe.
Offer: Barne- og ungdomsarbeidet.

18. februar – 1. søndag i fastetiden. Matt 16,21-23
Moen
kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Offer: Diakoniarbeidet.

Skihytta Bleiken kl. 11.00
Sportsgudstjeneste. Magnus.

Nikolai

Tirsdag 13. mars
Nes
kl. 18.00 Ungdomsgudstjeneste.
Konfirmantene fra alle menighetene deltar.
Magnus, Bøe og Sveistrup.

kl. 11.00 Gudstjeneste. Magnus.
Offer: Institutt for Sjelesorg.

Fredag 23. februar
Røysum kapell kl. 15.00 Gudstjeneste. Lunde.
25. februar – 2. søndag i fastetiden. 1 Mos 3,8-15
Tingelstad kl. 11.00 Gudstjeneste. Sveistrup.
Offer: Den Norske Israelsmisjon, Hedmark
og Oppland krets.
Ål

Sørum

kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Offer: Diakoniarbeidet.

18. mars – Maria budskapsdag. Luk 1,46-55
Mariakirken kl. 11.00 Gudstjeneste. Sveistrup.
Offer: Kirkens SOS.
Menighetens årsfest etter gudstjenesten.
Ål

kl. 11.00 Gudstjeneste. Bøe.
Offer: Kirkens SOS.

Granerud

kl. 12.00 Sportsgudstjeneste. Magnus.
Sang ved Kormix.
Offer: Kirkens SOS

kl. 17.00 Gudstjeneste. Magnus.
Offer: Kirkens Nødhjelp.

4. mars – 3. søndag i fastetiden. Mark 9,17-29
Grymyr
kl. 11.00 Gudstjeneste. Almås.
Offer: NMS-prosjekt.

25. mars – Palmesøndag. Matt 26,6-13
Moen
kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Helland.
Offer: Menighetsfakultetet.
Nikolai

kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Sveistrup.
Offer: Søndagsskoleforbundet.

Forbehold om endringer. Følg med på kirkens nettside, www.gran.kirken.no, og se annonse i «Hadeland» for informasjon om ukens gudstjenester.

Neste Kirkebladet kommer i mars!
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